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Belangrijke mededeling
De clubavonden die zouden worden gehouden op 22 december 2020 en 5
januari 2021 komen te vervallen als gevolg van de Covid-19 maatregelen
die met ingang van 15 december 2020 van kracht zijn geworden. De
zaalbeheerder heeft helaas de zaal tot minimaal 11 januari 2021 moeten
sluiten.
Zie verder de vooruitblik op de clubavond van 26 januari 2021.

Nieuwjaarswens
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Terugblik op de clubavond van 8 december 2020
Na het nuttigen van een heerlijk boterkoekpunt met of zonder slagroom naar
keuze van Rob van de Pieterman opent avondvoorzitter Fred Prang om 20:15 uur
de avond. Met een hartelijk welkom op de traditionele Sinterklaasavond met het
raden van de makers van films en het oplossen van ingenieuze raadsels.
Voordat we daarmee beginnen meldt de secretaris dat Henk Beevendorp afwezig
is vanwege een aanrijding met de auto. Gelukkig geen persoonlijke ongelukken,
maar de schrik zit er bij Henk nog behoorlijk in.
Allereerst de raadselfilms. Er zijn 7 inzendingen binnengekomen.
1. ”Buurttafel” van Fred Boeré die een compilatie laat zien van een buurtsamenzijn op een mooie zomerse dag en avond. Een gezellig feestje.
2. “Macaroni“ van Jan Vollenga die laat zien hoe macaroni ook klaargemaakt
kan worden.
3. “Spaarnwoude” van Peter Snel, hij maakt in de omgeving Spaarnwoude
schitterende beelden van mooie landschappen.
4. “Oceaanleven“ van Fred Prang. Helaas kon deze op dit moment niet worden
afgespeeld.
5. “Bijen“ door Piet Wullems waarin hij bijen liet zien die aan en afvlogen op de
bloemen.
6. “Liedje voor Velsen“ door Rob van de Pieterman met een voorgedragen gedicht van Ans Bosch over Velsen.
7. “NN“ film zonder titel van Frank Smulders waarin hij mooie vergezichten filmt
met eronder muziek van Brian D’Oliveira
Hierna volgt de uitslag, alle 6 goed: Jan Vollenga, 5 goed: Rob Faassen: 4 goed:
Tim Bernardus, Rob van de Pieterman en Frank Smulders.
Fred vervolgt de avond met raadselfilms. De eerste is van Rob Faasen.
Hij heeft nog veel familiefilms in de kast liggen waarvan hij een raadsel heeft
gemaakt. Het betreft attractieparken in Nederland waarvan hij steeds 20 seconden laat zien. De bedoeling is dat er wordt geraden om welk park het gaat en
waar dat park ligt. Per park zijn er 2 punten te verdienen. 18 parken worden getoond, een echte rollercoaster.
Peter Snel weet heel knap, zoals blijkt na het tonen van het antwoordfilmpje, 22
punten binnen te halen.
Na de pauze kan alsnog de film “Oceaanleven“ van Fred Prang worden gedraaid.
Prachtige beelden van en in de Indische Oceaan rondom Zuid Afrika en de vissershaven van Kaapstad, ondersteund door mooie muziek, ik dacht “Son of God”
van Hans Zimmer.
De volgende raadselfilm is van Rob van de Pieterman: “Haar”.
Hij laat hier een stukje van het kapsel zien waarvan de persoon moet worden
geraden.
Dit is moeilijker dan het lijkt en veel aanwezigen blijken Angela Merkel te verwarren met Willem Alexander.
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Winnaar is wederom Peter Snel met 6 van de 10 goed. Een goede tweede is Fred
Prang met 5 goede antwoorden.
Volgende raadsel is “Paardensprong”.
Een zestal puzzels in een vierkant van 9 vakken met letters waarbij je door middel van de paardensprong een woord moet raden dat is herleid uit het schaakspel. Als afleiding wordt er in het midden van het vierkant een filmpje gedraaid
wat het extra moeilijk maakt. Rob van de Pieterman wint deze ronde met alle zes
goed en Frank Smulders wordt tweede.
De raadselfilm van Frank Smulders: “Raadsel”.
Van een viertal klassiekers moeten de films en de regisseurs worden geraden.
Helaas zijn er problemen met de film en wat er ook wordt geprobeerd, deze is
niet aan de praat te krijgen.
Vervolgens nog een oude raadselfilm van Fred Prang: “Voorwerpen raden”.
Hier worden close-ups getoond van een vijfentwintigtal voorwerpen. Men moet
raden welke voorwerpen het zijn.
Tim Bernardus had 20 antwoorden goed, gevolgd door Rob Faasen met 18 goede
antwoorden.
Verder laat Peter Snel nog een filmpje zien dat niets laat raden. Het betreft timelapse en hyperlapse opnamen van Amsterdam door de fotograaf Albert Drost.
Mooie beelden van een levendige stad met een evenzo kunstig gekozen sound.
Fred Prang sluit deze gezellige avond af met een filmpje van hemzelf waarin hij
met behulp van Magix allerlei getekende beelden en voorwerpen invoegt die
standaard in het programma zitten.
Jan Vollenga

Vooruitblik op de clubavond van 26 januari 2021
“De beste camera is de camera, die je bij je hebt”
In het programma van de clubavonden in de tweede helft van 2020 hebben we
ons ‘Haantje de Voorste’ als vast programmaonderdeel moeten missen. Een foutje van de programmacommissie dat de leden destijds tijdens de bespreking van
het conceptprogramma niet hebben opgemerkt. Maar ook wel begrijpelijk omdat
we toen middenin de Covid-19 tijd met verscherpte regels zaten.
Misschien kunnen deze omissie herstellen in het programma van 2021 zodra de
leden in het komend jaar weer op volle sterkte de clubavonden kunnen bezoeken.
En verder heb je aan het begin van deze nieuwsbrief ook al kunnen lezen dat we
de laatste avond van dit jaar, die zou worden gehouden op 22 december, hebben
moeten annuleren als gevolg van de “lockdown” in het kader van nog verder verscherpte Covid-19 maatregelen.
En daarom schuiven we het programma, dat op die avond was gepland, naar de
eerstvolgende avond die we hopelijk op 26 januari 2026 wel weer kunnen houden. Die avond zullen we in ieder geval het woord geven aan Henk Beevendorp
en Frank Smulders als resp. oud- en aankomend voorzitter.
Vervolgens zullen we deze avond het conceptprogramma voor de clubavonden in
de eerste helft van 2021 bespreken. De leden hebben dit programma separaat
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ontvangen en zij kunnen dus alvast kennismaken met de voostellen van de programmacommissie.
Daarna zullen we elkaar films laten zien die we met een smartphone hebben gemaakt. We zouden dit al op 10 november hebben gedaan, ware het niet dat ook
toen de pandemie ons niet toestond bijeen te komen.
Over het motief om eens met de
smartphone te gaan filmen hoeven we
het nu niet te hebben. In de Close-UpPers nr. 15 zijn de spectaculaire kwaliteiten van het hedendaags mobieltje al uitvoerig besproken. En het uitstel van enige maanden weken heeft ons de kans
gegeven om toch maar een filmpje te
maken met een telefoon in plaats van
met een camcorder of fotocamera.
Dus kom maar op en geef alsnog met een e-mailtje aan Henk Beevendorp door
hoe je het filmpje hebt genoemd en wat de speelduur is. Henk is op 26 januari
2021 niet alleen avondvoorzitter maar neemt dan ook, enigszins verlaat, afscheid
als clubvoorzitter.
En we zijn niet alleen benieuwd naar de filmresultaten zelf maar ook naar de wijze waarop deze resultaten zijn verkregen. Dus vertel er iets bij:
1. Met wat voor een smartphone heb je de beelden opgenomen?
2. Heb je bij de aankoop van je mobieltje ook speciale eisen gesteld aan het gebruik als camera of was de camerafunctie mooi meegenomen?
3. Heb je randapparatuur gebruikt en - zo ja - welke?
4. Hoe is het bevallen en wat is zijn je ervaringen?
Dit deel van het programma wordt afgesloten met een evaluatie en met tips van
Tim Bernardus met betrekking tot filmen met de smartphone.
Fred Boeré en Rob van de Pieterman

Videofilmgroep Saenden opgeheven
Arend Boer van bovengenoemde videofilmgroep laat weten
dat men helaas moeten besluiten de club na bijna 87 jaar op
te heffen. Het aantal leden liep de laatste jaren sterk terug.
En mede hierdoor werd het vooral de laatste jaren steeds
moeilijker weer een filmproductie op touw te zetten die een
waardige opvolger zou zijn in de lange reeks van bekroonde
films van Saenden.
Als gevolg van Covid-19 gaat de club als een soort kaars uit.
Daarom zal er ter herinnering aan de videofilmgroep een
YouTube kanaal worden opgezet waar zoveel mogelijk filmpjes uit de historie van de club (hopelijk) nog heel lang kunnen worden bewaard
en bekeken.
Saenden wenst alle filmvrienden heel veel succes en filmplezier.
Rob van de Pieterman
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Huishoudelijke mededelingen
Contributie 2021 en kosten consumpties.
Over enkele weken begint het nieuwe jaar dat betekent ook dat het ook de bedoeling is dat de leden de contributie betalen. Ik neem aan dat iedereen lid blijft,
behalve degenen die hun lidmaatschap het afgelopen jaar hebben opgezegd.
Een aantal leden heeft tijdens de clubavonden consumpties genuttigd die zij, zoals afgesproken, nog moeten betalen. Rob Faasen zal uitrekenen wat iedereen
aan contributie en consumpties schuldig is en dit aan de leden laten weten.
José Señoron overleden.
Peter Snel en Fred Boeré lieten me weten dat ex-lid José Señoron op 16 december 2020 is overleden. Hij is tot begin 2016 lid geweest van Close-Up. Een aantal
leden zal hem hebben gekend. Zijn gezondheid ging de laatste jaren sterk achteruit. Tot vorig jaar assisteerde hij nog bij enige filmproducties van Peter.
Rob van de Pieterman

Agenda
22 december 2020 Geannuleerd i.v.m. Covid-19 maatregelen.
5 januari 2021

Geannuleerd i.v.m. Covid-19 maatregelen.

26 januari 2021

avondvoorzitter: Henk Beevendorp, verslag: Fred Boeré
bardienst: Rob van de Pieterman
• Henk Beevendorp en Frank Smulders aan het woord.
• bespreken conceptprogramma clubavonden eerste helft
2021.
• resultaten filmopdracht: maak een korte film (max. ca. 5
minuten) met de smartphone.
• evaluatie en tips van Tim Bernardus m.b.t. filmen met de
smartphone.

Dit zijn de andere datums van de clubavonden in de eerste helft van 2021.
9 en 23 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april, 11 mei.
Noteer ze in je agenda.

Tenslotte
Ik houd mijn brievenbus (zowel e-mail als achter de voordeur) weer in de gaten
voor alle bijdragen die je voor de volgende Close-Up-Pers hebt. Wil je ervoor
zorgen dat ik die bijdragen uiterlijk zaterdag 30 januari 2021 om 19:00 uur
heb ontvangen op e-mailadres close-up@filmt.nl?
Rob van de Pieterman

Colofon
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Redactie:
Website:

Henk Beevendorp
tel. (023) 524 02 16
Rob van de Pieterman
tel. (023) 538 03 80
e-mail: close-up@filmt.nl
Rob Faasen
tel. (023) 524 75 07
bankrekening: NL66 ABNA 0841 2717 39 t.n.v. R.W. Faasen te Heemstede
Rob van de Pieterman, e-mail close-up@filmt.nl
www.close-up.filmt.nl
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